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1. Beschrijvend gedeelte
1.1.

Administratieve gegevens
1.1.1. Projectcode: 2016L294
1.1.2. nummer wettelijk depot: D/2017/12654/15
1.1.3. naam en erkenningsnummer archeoloog: Rik van de Konijnenburg,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041, Grauwe Torenwal 6/00/1 – 3960 Bree
1.1.4. naam en adres van de opdrachtgever: Inrichtende Macht Agnetencollege
Secundair Onderwijs VZW Peer, Collegelaan 24 - 3990 Peer (contactpersoon:
Jos Schrooten, Achelmansstraat 33, 3990 Peer)
1.1.5. locatiegegevens:
1.1.5.1.
provincie: Limburg
1.1.5.2.
gemeente: Peer
1.1.5.3.
deelgemeente: Peer
1.1.5.4.
adres: Kloosterstraat - Zuidervest (centrum van de stad)
1.1.5.5.
toponiem: Peer-centrum
1.1.5.6.
bounding box:

De xy-coördinaten (stelsel Lambert72):
Nr
1
2
3
4
5
6

X
225795.710
225766.000
225866.500
225994.801
225999.691
225881.427

Y
202966.740
202946.830
202845.712
202824.072
202882.413
202928.537

Afbeelding1: Bounding Box
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1.1.6.

Kadastrale gegevens en plan met afbakening
Het projectgebied ligt in het centrum van de stad Peer en beslaat 8 kadastrale percelen:

Perceel: PEER Afdeling 1, sectie F
124g
117b3
126/02
126e
127e
127h
133p
117x3
Totale oppervlakte

Oppervlakte in m²
1783,32
422,76
75,43
1316,19
1429,59
7848,00
1222,31
1645,86
15743,46 m2

Afbeelding 2: Kadastraal uittreksel 01/01/2016
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1.1.7. Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied

Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied blauw ingevuld.

1.1.8. Begin- en einddatum van het onderzoek:
Het bureauonderzoek ter opmaak van deze nota startte op 25/01/2017 en werd afgerond op
15/02/2017.

1.1.9. Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed:
Bureauonderzoek,
Geologische dateringen:
Tertiair
Quartair
Holoceen
Geomorfologisch:
vlakte
rivierterras
eolische afzettingen
Bodems:
anthrosol

Bodemgebruik:
akkerland
grasland
Archeologische indicaties:
Losse vondsten
Objecten/materiaal:
Aardewerk of keramiek
Steengoed
Aardewerk/ Vaatwerk
Metaal
Lood

Brons
(musket)kogels / wapens
Munten: (liard, oord en
andere
Dateringen:
Romeinse Tijd
Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Nieuwe tijd
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1.1.10. Overzichtsplan met afbakening van de verstoorde zones

Afbeelding 4: Plan met aanduiding van de verstoorde zones (gearceerd/geruit gebied)

2. Archeologische voorkennis
Onbekend

3. De onderzoeksopdracht
3.1. Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied
-

Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief
Indien er voldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat het terrein weinig of niet verstoord is,
welke maatregelen dienen te worden genomen om het terrein verder landschappelijk en
archeologisch te waarderen?
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3.2. De randvoorwaarden
De projectontwikkelaars wensen een inzicht te krijgen van de archeologische situatie en situering
van het projectgebied in functie van de sloop van de bestaande gebouwen en verwijderen van
alle verhardingen en ondergrondse leidingen. Ondertussen worden de leegstaande gebouwen
voor verschillende doeleinden gebruikt. Deze archeologienota werd opgemaakt in functie van de
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning tot slopen van de bestaande gebouwen en
verhardingen.
Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor1:
▪
▪

slopen of verwijderen van zaken waarvan de plaatsing vrijgesteld is van vergunning
volledige afbraak van een vrijstaand bouwwerk of constructie, voor zover dit niet
▪ opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed,
▪ groter is dan 100 vierkante meter,
▪ een bijzonder belang heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige,
historische of esthetische waarde heeft, als referentie dient voor de bevolking van een
buurt of wijk, of bijdraagt tot het gevoelen van een plaatselijke bevolking tot een
bepaalde plek te behoren, zoals: fonteinen, kiosken, pompen, putten, kruisen, calvaries,
veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, mijlpalen,
lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, omheiningsmuren,
luifels, graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden,
balies, straatmeubilair, waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw, koetshuizen,
oranjerieën, priëlen, ijskelders;
Als aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, moet u wel een stedenbouwkundige
vergunning aanvragen.

Aangezien de plaatsingen van de gebouwen niet vrijgesteld waren van vergunning, de te slopen
constructies voorkomen op de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed (ID:807412 en
806693), aangezien de oppervlakte groter is dan 100 m² (de totale terreinoppervlakte bedraagt
15.743,46 m²), is aan ten minste 3 va de gestelde voorwoorden voor vrijstelling van aanvraag van
een stedenbouwkundige vergunning tot slopen niet voldaan en dient een stedenbouwkundige
vergunning te worden aangevraagd.
Voor eventueel archeologisch veldonderzoek is het noodzaak de bestaande gebouwen, die
ongeveer 50% van de totale oppervlakte van het projectgebied beslaan, af te breken tot op
maaiveldhoogte en dienen de verhardingen, ongeveer heel het overige gedeelte van het terrein
is verhard met asfalt en andere bestratingen, te worden verwijderd. Het opruimen van de
verhardingen en het verder uitbreken van funderingen en vloeren van de bestaande gebouwen
moet gebeuren onder toezicht van een archeoloog teneinde zo weinig mogelijk archeologische
sporen te vernielen of zelfs vernietigen.
Archeologisch veldwerk op het terrein kan pas uitgevoerd worden na het verkrijgen van een
sloopvergunning voor de bestaande gebouwen en eventueel de stopzetting van de activiteiten in

1

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werken-aan-en-rond-de-woning/Slopen
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Agnetendal, Inventaris Onroerend Erfgoed [online]
, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80741 (geraadpleegd op 10 maart 2017).
3
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Gemeentelijke jongensschool, Inventaris Onroerend Erfgoed [online]
, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80669 (geraadpleegd op 10 maart 2017).
2
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de gebouwen. Derhalve is uitstel van archeologisch veldwerk zowel juridisch als economisch
gerechtvaardigd.

3.3. De geplande werken
In eerste instantie wenst de eigenaar het volledige bestaande gebouwenbestand inclusief alle
verhardingen op het terrein te slopen en te verwijderen om nadien een nieuwe wijk te creëren aan de
zuidrand van de stad Peer, binnen de historische stadskern.

Afbeelding 5: afbraakplan zoals aangereikt door de projectontwikkelaar; alle te slopen gebouwen
zijn in rood aangeduid.
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Hierbij dient meteen de aantekening gemaakt dat een groot gedeelte van de gebouwen
onderkelderd is waardoor heel het rood gearceerde gebied kan beschouwd worden als ernstig
verstoorde zone.
Van de bestaande kelders bestaan nog enkele bouwplannen.

Afbeelding 6: kelderplan van het kruisvormige gebouw.
Afbeelding 7: foto, opname januari 2017 van de kelder en keldertoegangen onder het
kruisvormige gebouw.
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Heel het kruisvormige gebouw is onderkelderd. Ook de andere gebouwen zijn onderkelderd al
bestaan niet van alle gebouwen nog bouwplannen.

Afbeelding 8: Kelderplannen van de gebouwen aan de Zuidervest met aanduiding van de situering
van de twee kelders
De westelijke kelder op afbeelding 8 werd later nog uitgebreid.

Afbeelding 9: uitbreiding bestaande kelder
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Afbeelding 10: Zicht op de vensters van de kelders van de gebouwen aan de Zuidervest

Tussen het kruisvormige gebouw en het ten westen ervan gelegen gebouw is een verticaal
niveauverschil zichtbaar van ca. 60 cm. De scheiding wordt gemarkeerd door een betonnen
muur. Die scheiding loopt van de Zuidervest tot bijna aan de Kloosterstraat en staat op het
afbraakplan deels gemarkeerd als een rode lijn (afbeelding 11, detail uit het afbraakplan)
Aan de Kloosterstraat is een geleidelijke daling van het terrein merkbaar van oost naar west. De
abrupte steile wand tussen de gebouwen wijst op een grondverzet in het verleden om het
gebouw ten westen van de kruisvorm op een geëgaliseerd terrein te kunnen bouwen.
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Afbeelding 11-12: niveauverschil tussen het kruisvormig gebouw en de westelijk ervan gelegen
gebouwen met detail.

Afbeelding 13: detail uit het afbraakplan met een deel van de scheidingsmuur tussen de
gebouwen (rode lijn).
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Van het lager gelegen gebouw – de jongensschool, op afbeelding 11 aangeduid als blok E - zijn de
funderings- en bouwplannen bewaard. Uit de funderingsplannen blijkt dat de funderingen in
gewapend beton zijn en werden aangezet op de stabiele ondergrond en dat onder de
binnenvloeren en de bestrating buiten een dik pakket gestabilseerd zand werd aangebracht.

Afbeelding 14: situering en detail uit de funderingsplannen van de uitbreiding jongensschool.
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Andere kelderplannen of bouwplannen uit het verleden zijn niet voorhanden, helaas. Maar op
het terrein zijn nog andere sporen van bodemingrepen die gezorgd hebben voor een verstoring
van de bodem en die, bij het
uitbreken ervan, zullen
zorgen voor extra
bodemverstoringen. Zo loopt
er op de kleine speelplaats
aan de Zuidervest een brede
riolering van west naar oost
over het terrein met een
noordzuid gerichte afvoer. Er
zijn geen plannen of
opmetingen van, enkel foto’s.

Afbeelding 15: een brede
riolering over de speelplaats
aan de Zuidervest

Afbeelding 16: situering van de riolering over de speelplaats en aanduiding op de luchtfoto uit
2015 (geopunt.be)

Bouw van een sanitair blok. Aan de Zuidervest werd in 1979, het bouwplan dateert van 25/04/1979,
een sanitair blok gebouwd met aansluiting op een septische put en overslag naar de bestaande
riolering.
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Afbeelding 17: Bouwplan sanitair blok en situering binnen het projectgebied
Het oorspronkelijke klooster werd gesticht in 1438 en was een Franciscanessenklooster: In 1340 bezat
Peer reeds een hospitaal, geleid door religieuzen, die op een bepaald ogenblik de regel van de derde orde
van Sint-Franciscus aannamen en die op 21 december 1438 van Jan van der Marck, heer van Peer,
toestemming kregen om er een franciscanessenklooster, in de huidige Kloosterstraat, op te richten. In
1872 kwamen de eerste Zusters van Maria te Peer aan. In de gebouwen die nog recht stonden van het
voormalige, circa 1430 gestichte Agnetenklooster in de Kloosterstraat richtten zij een bewaarschool en
Franse school op, in 1942 uitgebreid met een huishoudschool en in 1959 met een afdeling Humaniora 4.
In 1982/1983 werd het nog bestaande deel van
het oude Agnetenklooster. gerenoveerd.
Volgens een datum gevormd door ankerijzers
tegen de oostgevel van het restant van dit
klooster werd dit kloosterpand gebouwd in
1698. Tijdens de grondige renovatie in
1982/1983 werd de buitenmuur onderschoeid
door de bestaande fundering te versterken met
een betonnen “voorzetfundering” zoals blijkt uit
één van de plannen voor de renovatie. Om dit te
realiseren is rondom dit gebouw tenminste een
sleuf van 1,5 m à 2 m breed gegraven om de
fundering te kunnen verstevigen.

Afbeelding 18: detail uit het plan: herstellingswerken gevels en dak dd. 17.09.1982. op “min 5 cm onder
het laagste koerpeil” werd een plint gemaakt om op gevelbreedte verder te werken.

4

Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik,
Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
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Architectenbureau Team Vanmeer maakte in 2016 een waardebepaling5 van het restant van het
oorspronkelijke Agnetenklooster dat zich nog binnen het projectgebied bevindt.

Afbeelding 19: situering van het kloostergebouw binnen de site
Enkel onder het noordelijk gedeelte van het gebouw blijkt een kelder te zitten.

Afbeelding 20: situering van de kelder, rood omkaderd.

5

FEXER, C. en FLORKIN, L., (2016), Peer – Agnetenklooster, waardebepaling, Team van Meer Architecten & co cvba
Sint-Truidersteenweg 38 / 3500 Hasselt
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Citaat uit het verslag over de waardebepaling met betrekking tot ondergrondse constructies:
Kelder :
Onder het noordelijke gedeelte van de leefruimte op het gelijkvloers bevindt zich een kelder met een
bakstenen tongewelf.

Afbeelding 21: Kelder met tongewelf
In de zuidelijke wand van dit keldervertrek bevindt zich naast de huidige deuropening nog een
dichtgemetselde deuropening met een spoor van duimgehengen. Gecombineerd met de uitwerking van
het plafond ter plaatse van deze vroegere deuropening wijst dit erop dat dit een originele opening was,
mogelijk naar een achterliggend keldervertrek of naar een keldertoegang (eerder aan te nemen
aangezien in de 17de eeuw keldertoegangen bijna altijd van buitenaf gemaakt werden om binnen plaats
te besparen).

Afbeelding 22: Dichtgemetste deur en detail duimgeheng
Onder de gang bevindt zich een kelder met bakstenen steekbooggewelf. In deze kelder bevindt zich ook
de huidige, niet-originele toegang tot de kelder. Mogelijk dateert dit gedeelte van de kelder dan ook uit
een latere fase.
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Afbeelding 23: Kelder met steekboogvormig baksteengewelf en keldertrap

Afbeelding 24: Kelder met vlak plafond
In de verbindingsruimte tussen beide kelders bestaat het plafond uit een vlak plafond. Minstens het
dichtleggen van deze ruimte dateert bijgevolg uit een recente periode.
In 1972 werd aansluitend aan de noordzijde van het oude kloosterpand een nieuwbouw gezet met een
patio. Delen van die nieuwbouw weren onderkelderd en centraal, in de patio, werd een septische put
gebouwd met aansluitingen naar de verschillende rioleringen. Onder het gebouw is een klein stelsel van
rioleringen aangebracht die op regelmatige afstand voorzien zijn van “onderzoekkamers”.

Afbeelding 25: Kelderplan en situering gebouw uit 1972
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Nog een aantal foto’s van de staat waarin het terrein zich momenteel bevindt. Plaatselijk werden al
enkele kleine stukjes klinkers uitgebroken een daaruit blijkt er onder de klinkerlaag een dikke laag
gestabiliseerd zand ligt die rust op een pakket fijn bouwpuin. Het kon niet nagegaan worden, maar
ongetwijfeld werd voor de aanleg van de bestrating en voor de constructie van het gebouw rechts op de
foto (afbeelding 13) de hele teelaarde indien nog aanwezig op het terrein weg gegraven om te kunnen
bouwen op een stabiele onderlaag.

Afbeelding 26: een reeks uitgebroken klinkers met op de achtergrond de betonnen scheidingswand
waarvan eerder als sprake (afbeeldingen 9-11).
Afbeelding 27: een garagepoort naar de kelderruimten onder het kruisvormig gebouw

Afbeelding 28: de noordelijke speelplaats wordt momenteel gebruikt als werfplaats voor opslag van
bouwmaterialen
Het Bouwprogramma:
De archeologienota is, gelet op het feit dat het terrein binnen de afgebakende archeologische zone Peer
historische kern, een verplichte bijlage bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. De aan
te vragen vergunning heeft echter enkel betrekking op de sloop van de bestaande gebouwen en het
verwijderen van de verhardingen op het terrein. Van het toekomstige bouwprogramma bestaan nog
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geen gedetailleerde tekeningen, enkel schetsen met mogelijke invullingen voor het plangebied nadat de
bestaande gebouwen gesloopt en de verhardingen uitgebroken zijn.
Het concept omvat 5 clusters van woningen: Parkwoningen, Kloosterwoningen waarbij het
oorspronkelijke kloosterpand gerenoveerd en geïntegreerd wordt, Gezinswoningen, Walwoningen en
Kopwoningen.

Afbeelding 29: conceptuele invulling van het projectgebied na sloop van de bestaande constructies
Bij het concept hoort ook een voorstel van kelderplan. De kelders zullen voor een deel met elkaar
verbonden zijn in de vorm van een grote parkeergarage met bergingen en technische ruimtes. Er zijn
nog geen detailplannen, maar aangenomen mag worden dat het vloerpeil van deze kelders op ca. -3.50
m onder het huidig maaiveld zal liggen, aanzet funderingen op -3.90 m mv.

Afbeelding 30: conceptueel kelderplan met de nadruk op ondergronds parkeren.
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4. Werkwijze en strategie van het onderzoek
4.1. Motivering van de onderzoeksstrategie, - methoden en –technieken
Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst
aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde
en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het
projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen
werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in punt 11 Bibliografie
en bronnen.
De juiste afbakening van het projectgebied samen met de oude bouwplannen en nota’s van het
toekomstige bouwprogramma werden aangereikt door JC Building uit Peer. Om een inzicht te krijgen in de
archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische Inventaris geraadpleegd
(cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de landschappelijke ligging, de
tertiairgeologische en quartairgelogische gegevens en de geomorfologie werd gebruik gemaakt van de
websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via www.geopunt.be werden de historische
kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, Atlas van Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van
het projectgebied van het jaar 1971 tot en met het jaar 2015; enkel de betekenisvolle foto’s werden in
deze studie opgenomen. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale
overheid (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).

4.2. De organisatie van het onderzoek
In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het
projectgebied bekeken samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de projectontwikkelaars.
Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven doormiddel van tekst
en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.

4.3. Het relevante gebruikte materiaal en technische specificaties
Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor
een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau. De kaarten die als bijlagen zijn
toegevoegd zijn gemaakt of bewerkt met de software van CORELDRAW X6 en de landmeterssoftware
PYTHAGORAS.

4.4. Afwijkende methodiek
Niet van toepassing

4.5. Inbreng van specialisten
Niet van toepassing geweest

4.6. Wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing
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5. Assessment van het projectgebied
5.1. Landschappelijke ligging
5.1.1. Aardkundige situering
Het gebied staat – logischer wijs – op de bodemkaart van België gekarteerd als OB; bebouwde zone.
Ten zuiden van het plangebied komen Zbft bodems voor, Droge zandbodem met weinig duidelijke
ijzer en/of humus B horizont. Het toevoegsel t wijst op een grindbijmenging, typisch voor de
Maasterrassen. Ten zuidwesten komt een Zcm(b) bodem voor, een matig droge zandbodem met een
dikke antropogene humus A-horizont met een gevlekte textuur B-horizont.
Deze droge Podzolseries Zbf, ZbF en Zbg verschillen morfologisch niet van de zeer droge Podzolen
tenzij door het voorkomen van roestverschijnselen tussen 90 en 120 cm diepte. Onder bos is de
bovengrond heterogeen en humusarm ( . . . 1 ). Onder akkerland heeft men een dikkere humuslaag ( . .
. 2 ), terwijl de dikke humuslaag ( . . . 3 ) de betere droge zandgronden vertegenwoordigt. Het zijn
arme gronden, veelal bebost met naaldhout (Pinus, Picea, Larix).
Op de WRB-kaart staat het gebied ingekleurd als een technosol; bodem met grote antropogene
invloeden. De Zcm(b) bodem is gekarteerd als een pa-bodem, een plaggic anthrosol, de Zbft bodem is
een arenic brunic Arenosol.

Afbeelding 31: Situering van het projectgebied op de Bodemkaart van België
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Afbeelding 32: Bodemkartering volgens de WRB

5.1.2. Hydrografische situering
Door de stad Peer stroomt geen enkele beek. Maar, ten westen ligt de vallei van de Dommel met een
aantal kleine zijriviertjes en ten oosten stroomt de Warmbeek met als belangrijkste zijriviertje de
Peerderloop. De riviertjes stromen van zuid naar noord en horen alle tot het Maasbekken.

Afbeelding 33: Hydrografische situering van het projectgebied
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5.1.3. Grondgebruik en bodembedekking
Zowel op het bodemgebruiksbestand als op het bodembedekkingsbestand is bijna heel het
projectgebied rood ingekleurd hetgeen staat voor “gebouwen” of bebouwd gebied. Aangezien beide
kaarten eenzelfde beeld geven hebben we ervoor geopteerd enkel het bodembedekkingsbestand als
afbeelding weer te geven omdat daarop ook de achterliggende tuinen van de aanpalende percelen
te onderscheiden zijn waardoor het projectgebied nog duidelijker naar voor komt als een volledig
bebouwde zone. Dit vertaalt zich als een bijna volledig zwart ingekleurd geheel van het
projectgebied op de bodemafdekkingskaart waarbij de waterdoorlaatbaarheid gelijk is aan 0%. Enkel
aan de noordzijde tegen de Kloosterstraat zijn enkele kleine stukjes niet ingekleurd; dit is een
aangelegd groenperk met enkele aangeplante bomen.

Afbeelding 34: Bodembedekkingskaart uit 2012 met situering van het plangebied

Afbeelding 35: bodemafdekkingskaart
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Afbeelding 36: het
groenperk aan de
Kloosterstraat.

5.1.4.

Hoogteligging
Het geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel geeft een vlak beeld van het terrein gesitueerd op +65 m
TAW. Op macroniveau schommelt het reliëf van Peer tussen circa 80 meter ten zuiden en circa 50
meter ten noorden van de stadskern. Peer ligt op de noordrand van het Kempisch Plateau.

Afbeelding 37: Geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel 1 m
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Een interpolatie van het hoogtemodel per bijvoorbeeld 10 cm of het hill shade model geven geen
weergave van het terrein maar eerder een beeld van de bedaking van de gebouwen. Gelet op de
dichte bebouwing zijn hieruit geen specifieke gegevens af te leiden.

5.1.5. Fysisch-geografische gegevens: geomorfologie en tertiair geologische en
quartairgeologische situering van het projectgebied6

Tertiair geologisch ligt het projectgebied in de zone gekarteerd als de Formatie van Mol-Kasterlee. Deze
formatie dateert uit het Plioceen (5.4 tot 1.77 miljoen jaar geleden) en bestaat uit door rivieren en
in lagunesafgezet zand uit het late Plioceen en vroege Pleistoceen.
De Formatie van Mol heeft een dikte van maximaal 70 meter en bestaat grotendeels uit grof tot middelfijn wit
gekleurd kwartszand. Dit zand wordt soms afgewisseld met laagjes bruinkool en
soms lenzen van micahoudende klei.
De Formatie van Mol ligt meestal boven op de Vroeg-Pliocene Formatie van Kasterlee, die bestaat uit
grijsgroene glauconietzanden.

Afbeelding 38: Situering van het plangebied op de tertiairgeologische kaart (Formatie van MolKasterlee).

6

Beerten, K., 2005, Technische tekst bij de quartairgeologische kaart, Kaartblad 18 Bree - Maaseik, Leuven.
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Op de quartairgeologische profieltypekaart van Vlaanderen is het gebied gekarteerd onder profieltype
32, die langs weerszijden omringd wordt door type 32a. Profieltype 32 -gronden betreffen gebieden
waar geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie (32) aanwezig
zijn. Het betreffen eolische afzettingen (zand tot zandleem) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen)
en/of het Saliaan (Midden-Pleistoceen) uit het Quartair. In de beekvalleien (32a) zijn er wel holocene
en/of tardiglaciale fluviatiele afzettingen aanwezig bovenop de Pleistocene sequentie. (De Geyter et al.
2001).

µ

Afbeelding 39: Situering van het plangebied op de quartairgeologische kaart

5.2. Historische beschrijving en situering op historische kaarten en luchtfoto’s

Afbeelding 40: De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Graaf de Ferraris - 1772 - 1775),
het projectgebied is in blauw aangeduid.
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Afbeelding 41: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen, het projectgebied is blauw omkaderd.

Afbeelding 42: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart (ca. 1846-1854), het projectgebied is blauw
omkaderd
Op de Ferrariskaart staat nog een volwaardig klooster ingetekend met een kerk en
kloostergebouwen. De kerk is gesitueerd tegen de huidige Kloosterstraat met zowel ten noorden
als ten zuiden aansluitend bij het transept bijgebouwen (pandgangen?) die leiden naar een
oostwest gericht gebouw parallel aan de huidige Zuidervest. Een muur verbindt het
kloostergebouw met een langgerekt rechthoekig gebouw aan de oostzijde van het projectgebied.
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Als we de vergelijking maken met de weergave van de kloostergebouwen in de Atlas der
Buurtwegen, dan valt dit langgerekt gebouw buiten het huidige projectgebied aangezien het ligt
aan de oostkant van Chemin n° 65. Aan de zuidzijde sluit het kloosterdomein aan bij een voetpad
dat parallel loopt aan de stadswal en gracht.
Op de Atlas der Buurtwegen valt al meteen op dat grote delen van het kloosterpand, zoals de
kerk, zijn verdwenen. Van het klooster rest enkel nog het noordzuid gerichte gebouw dat tot op
heden deels bewaard gebleven is samen met enkele bijgebouwtjes. Over het terrein van het
projectgebied loopt van west naar oost een voetpad, Sentier n° 165; het voetpad dat ook op de
Ferrariskaart staat aangeduid. De stadswallen zijn al verdwenen waardoor de percelen grond
doorgetrokken zijn tot Chemin n°11 de huidige Zuidervest, die op de plaats ligt van de oude
stadsgracht, zoals nog aangeduid op de Ferrariskaart. Begin 18de eeuw al werd de stadsmuur, op
een dertig meter na, met de grond gelijk gemaakt 7. In 1707 werden stenen uit de stadsvesten
gehaald, onder meer door Geeraert de pannenbakker. De stadswaag bij de Nieuwe Poort stond
er nog steeds dat jaar. Circa 1817 werden ook de stadspoorten en de laatste restanten van de
stadsmuur afgebroken. Tenslotte werden de grachten in de periode 1844-50 gedempt met wat
overschoot van de vesten.
Gelijkaardige gegevens zijn af te leiden van de Vandermaelenkaart waarop het voetpad als een
stippellijn staat aangeduid en de situering van gebouwen quasi overeenkomt met hetgeen op de
Atlas der Buurtwegen staat ingetekend, op één gebouwtje in de noordoosthoek van het
projectgebied na dat blijkbaar ondertussen verdwenen is.
Afbeelding 43: de gebouwen zoals ingetekend op de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en de
Vandermaelenkaart. Rood = gebouwenbestand Ferrariskaart (1771 – 1776), Groen =
gebouwenbestand Atlas der Buurtwegen (1845), Magenta = gebouwenbestand Vandermaelen
(1854), Grijs: tot op heden bewaarde restant van het kloostercomplex.

Er zijn nogal wat verschuivingen ten opzichte van elkaar wat betreft exacte situering van de
gebouwen, maar dat heeft te maken met de nauwkeurigheid van opmeting en weergave door de
landmeters en kaartentekenaars, en het probleem van georeferentie van de oude kaarten
waarbij vooral de Ferrariskaart de grootste afwijkingen vertoont. Meest nauwkeurige is de Atlas
der Buurtwegen en daaruit blijkt dat het tot op heden bewaarde restant van het klooster een
gedeelte is van een gebouw dat de zuidelijke transeptarm van de kerk verbond met een oostwest

7
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gericht gebouw aan de zuidzijde van het centrale kloostercomplex dat gebouwd was rondom een
binnentuin.
Heel de zone ten westen van het gebouwencomplex staat op de Ferrariskaart ingetekend als
ommuurd en ingedeeld in verschillende tuinperken en een boomgraad. Van de omheiningsmuur
zijn op de Atlas der Buurtwegen enkel nog fragmenten aangeduid, net zoals op de
Vandermaelenkaart. De Atlas der Buurtwegen geeft geen indicatie van terreingebruik, op de
Vandermaelenkaart is de
zone ten westen van het
kloostercomplex
ingekleurd als een
schijnbaar braakliggend
stuk grond.

Afbeelding 44:
reconstructie van het
kloostercomplex (groen
ingekleurd), inclusief
voetpad, wal en gracht,
op basis van de
Ferrariskaart,
geprojecteerd op het
afbraakplan (afb. 5)
De beschrijving van de Ferrariskaart en de Atlas der Buurtwegen zoals opgenomen in de
inventaris van het Agentschap Onroerend erfgoed (cfrt voetnoot 8):
Op de Ferrariskaart (1771-77) is het klooster aangeduid als een gesloten geheel met enkele
kleinere losstaande elementen, een ten oosten, haaks op de straat gelegen, langgestrekt gedeelte
en een ten westen voorkomende boomgaard. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) is een ten
noorden en ten zuiden ommuurd goed weergegeven, bestaande uit een loodrecht op de straat
gelegen L-vormig kloostergebouw, twee kleinere losstaande delen ten oosten en verderop, in
dezelfde richting, het haakse langgestrekte gedeelte, hier met oostelijke uitbouw. In deze atlas
loopt er tussen de oostelijke elementen een verbindingsweg van de huidige Kloosterstraat naar de
huidige Wittesteenstraat.
Volgens het kadasterplan van 1845 strekte het eigenlijke klooster zich uit van kadasternummer
130: een hof achter de spreekkamer met tegen de vest enkele bijgebouwen zoals het washuis en
het brouwhuis, over nummer 131-133 met de kloostergebouwen (kerk, paters- en
zusterskwartier), nummer 134 de patershof en nummer 135 de hoeve. De percelen 123 tot 129,
ten westen, vormden in het ancien régime de grote kloosterhof.

De evolutie van het gebouwenbestand zoals beschreven in de inventaris van
het Agentschap Onroerend erfgoed8
In 1384, vermeende stichting van het klooster door Hendrik Tots; volgens J. Stinissen (2002):
eerder stichting circa 1430. Op 28 augustus 1439, verlening van kerkelijke goedkeuring door
prinsbisschop Jan van Heinsberg, waarbij de zusters een eigen kapel met altaar en eigen mis
mochten hebben, sacramenten mochten ontvangen en mochten beschikken over een eigen
8
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kerkhof binnen de kloostermuren. Op 18 april 1461, na toename van het aantal religieuzen en van
hun geldelijke middelen, toelating van prinsbisschop Lodewijk van Bourbon om hun vernield
bedehuis te vervangen door een kloosterkerk met drie altaren.
In de 16de eeuw, tweemaal brand volgens de Saumery. In de nacht van 20 op 21 juli 1614,
vernieling van de glasramen van de kloosterkerk door gepeupel. Van 1660 tot 1673, mogelijk ook
later, werd er meisjesonderwijs gegeven.
Vanaf 1690, optrekken van nieuwe gebouwen, namelijk een nieuw kwartier voor de rector met
gastenkamers, een dito voor de religieuzen en een nieuwe hoeve met stallen, alsook bouw van
een brouwerij. Uit deze bouwperiode, meer bepaald 1698, dateert het thans nog bestaande
klooster. Op 12 mei 1700, bij een geweldige brand op de Markt, afbranden van de oude keuken,
schuur en stallingen. Op 1 juni 1700, eerstesteenlegging van de nieuwe, kleinere pachterij,
waarbij leem werd geweerd.
Op 12 maart 1789, uitjaging van de zusters. Het klooster werd door het Franse Bewind opgeheven
in 1797. De kloosterbezittingen werden bezet en verhuurd. Kapel en andere gebouwen kwamen
in het bezit van een Fransman, die ze bijna volledig liet afbreken. Na diens vertrek, ging de
eigendom van de nog resterende delen over naar de regering, van wie de gemeente Peer ze
kocht op 28 november 1821 en circa 1827 restaureerde om ze te laten dienen tot pastorie en
kapelanie.
De gebouwenevolutie vanaf 1872
De evolutie van het gebouwenbestand vanaf 1872, toen de eerste Zusters van Maria te Peer
aankwamen is, af te lezen uit de beschikbare mutatieschetsen zoals opgevraagd en verkregen van
de FOD Financiën, administratie Kadaster te Hasselt, de bewaarde bouwplannen en de
luchtfoto’s.
In de gebouwen die nog recht stonden van het voormalige, in 1438 gestichte Agnetenklooster in
de Kloosterstraat richtten zij een bewaarschool en Franse school op, die in 1942 werd uitgebreid
met een huishoudschool en in 1959 met een afdeling Humaniora.
Uit de mutatieschetsen blijkt dat de eerste uitbreiding al plaatsvond in 1928 (afbeelding 40) door
de bouw van een school haaks op de richting en ten oosten van het restant van het oude
klooster. Dit gebouw ligt aan de noordzijde van de sentier n° 165 die aangeduid staat op de Atlas
der Buurtwegen en die in de eerste helft van de 20ste eeuw waarschijnlijk nog niet officieel
geschrapt was. Dit blijkt ook uit de herschikking van de kadastrale percelen op de mutatieschets.
In 1950 wordt het scholencomplex verder uitgebreid met een noordzuid gerichte aanbouw aan
het gebouw uit 1928 parallel aan de oostgrens van het projectgebied en een verlenging richting
westen van het bestaande schoolgebouw waarbij tegen het oorspronkelijke kloosterpand werd
aan gebouwd.
Later, zo is af te leiden uit de luchtfoto uit 1961, wordt aan de westzijde van het projectgebied de
bestaande lagere school uitgebreid met een grote hal en wordt de speelplaats verhard. De ruimte
tussen de hal en de oostelijk daarvan gelegen schoolgebouwen lijkt op de luchtfoto al één groot
werfterrein te zijn gaande van de Kloosterstraat tot de Zuidervest.
Eind jaren 1960 wordt dan het grootste gebouw, de kruisvorm, gebouwd en achtereenvolgens
wordt druk bijgebouwd aan de zijde van de Zuidervest en aan de zijde van de Kloosterstraat (cfrt
afbeeldingen 8, 9, 16 en 20). Er wordt ook gesloopt; het gebouw uit 1972 (afbeelding 20)
vervangt een gebouw dat eerder aan het oude kloosterpand werd aangebouwd aan de
Kloosterstraat zoals te zien is op de luchtfoto’s uit 1961 en 1970 en op de mutatieschets uit 1950
die op die plek een wijziging aangeeft.
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Kadastrale mutatieschetsen

Afbeelding 45: kadastrale mutatieschets 1928

Afbeelding 46: kadastrale mutatieschets 1950
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Luchtfoto’s:

Afbeelding 47: luchtfoto uit 1961

Afbeelding 48: luchtfoto uit 1970
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Afbeelding 49: luchtfoto 2000-2003

Afbeelding 50: luchtfoto 2015

HAAST Rapporten – Peer, Agnetendal - projectcode 2016L294 - verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
Pagina 36

Afbeelding 51: mutatieschets uit 1950, evolutie naar hedendaagse toestand

Op de meest recente luchtfoto, 2015, is te zien dat rondom de schoolgebouwen nog kleinere
constructies zijn bijgezet zoals afdaken voor fietsenstallingen, aangepaste sanitair blokken en andere
kleinere constructies. Zelfs voor de fietsenstallingen werden redelijk ingrijpende bodemingrepen
uitgevoerd. Voor de verankering van de stalen constructies werden in de bodem betonnen voeten
geplaatst waarop de stalen constructies bevestigd werden.

Afbeelding 52: fietsenstallingen aan de Kloosterstraat

De evolutie van het gebouwenbestand na 1872 zoals beschreven in de inventaris van het
Agentschap Onroerend erfgoed9
Op 15 mei 1871 werden de Zusters van Maria van Leuven eigenaar. Zij stichtten er een nieuw klooster
en richtten er lager onderwijs voor meisjes op onder de vroegere naam Agnetendal. In 1911, bouw van
drie klassen langs de Zuidervest, in 1947 opgehoogd met een tweede bouwlaag. In 1942, opening door
deken Kesters van een huishoudschool, die tot in 1947 in noodlokalen huisde en later haar intrek nam
in de lokalen die vrijkwamen door de nieuwbouw van de lagere school in 1950-51. In 1959, oprichting

9

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Agnetendal, Inventaris Onroerend Erfgoed [online]
, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80741 (geraadpleegd op 10 maart 2017).
HAAST Rapporten – Peer, Agnetendal - projectcode 2016L294 - verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
Pagina 37

van een afdeling Humaniora, die de oude naam Agnetendal heropnam. De Zusters van Maria bouwden
hier dus eerst het lager, later het technisch en algemeen secundair onderwijs uit. In 1962-64, bouw van
de middelbare meisjesschool naar ontwerp van architect A. Nivelle (Hasselt).
Thans bestaat het complex uit een oude, van 1698 daterende kloostervleugel, haaks op de
Kloosterstraat, en een daarbij ten zuiden aansluitende, evenwijdig met de Zuidervest gelegen
schoolvleugel van 1911, die na de Tweede Wereldoorlog, meer bepaald in 1947, werd opgehoogd. De
overige vleugels, waaronder het internaat aan straatzijde, dagtekenen alle van na de Tweede
Wereldoorlog. Het houtwerk van klooster en oudste schoolgebouw is uit de 20ste eeuw.
In traditionele Maasstijl opgetrokken klooster; thans zes traveeën, oorspronkelijk twee bouwlagen en
heden recent verhoogd met een derde bouwlaag, onder ten noorden afgewolfd zadeldak (nok
loodrecht op de straat, kunstleien), van 1698, confer jaartalankers, waarvan de laatste cijfers met
wingerd zijn bedekt. Van krulankers voorziene baksteenbouw; gebruik van zandsteen voor
muurbanden, geprofileerde puilijst, aflijnende dito lijsten van de blinde fries en de consoles onder de
geprofileerde houten kroonlijst op modillons. Aangepaste rechthoekige muuropeningen, op de eerste
bouwlaag op geglazuurde lekdrempels, op de tweede op afgeschuinde bakstenen lekdrempels. Recente
achtergevel.
Evenwijdig met de Zuidervest, schoolgebouw met kleuterklassen; elf (?) traveeën, oorspronkelijk één
bouwlaag en heden twee bouwlagen, die onlangs nogmaals werden verhoogd, onder geknikt zadeldak
(kunstleien), van 1911 en in 1947 een eerste maal opgehoogd. Verankerde baksteenbouw op
gecementeerde plint. Aflijnende rechte muizentand en horizontaliserende muurbanden van gesinterde
baksteen, die bij de latere (confer bouwnaad) eerste travee ontbreken. Getoogde muuropeningen, op
de eerste bouwlaag deels gedicht en op hardstenen, op de tweede bouwlaag op bakstenen
lekdrempels. Analoge achtergevel aan de Zuidervest; tien traveeën en twee bouwlagen. De twee
traveeën uiterst rechts vertonen geen muurbanden en hebben grote rechthoekige bovenvensters.

5.3.

Archeologisch kader10

Het projectgebied situeert zich binnen de afbakening van de historische kern van de stad Peer.
In het testament van Sint-Willebrord (725) duikt de naam Pedero het eerst op. In Nederlandstalige
teksten uit 1107 staat Pire (1107) (Gysseling 1960). In 1135 luidt het Pirges en in 1178 Pyra. Volgens J.
Stinissens “Geschiedenis van Peer” uit 1998 zou de naam ‘verharde weg’ betekenen of ’domein gelegen
aan een verharde weg’ (Stinissen 1998, 22). Ten noordwesten van Peer, langs het gehucht De Winner
bij Eksel, liep de van Romeinse oorsprong Oude Diestersebaan, een belangrijke route naar NoordBrabant. De naam gaat volgens anderen terug op het Middelnederlandse perre of parre, wat ‘perk’ of
’park’ betekent. Peer ontstond immers als omheinde, beveiligde of versterkte plaats in een woeste en
onveilige streek.
Peer was vermoedelijk in de vroege middeleeuwen het centrum van een groot Frankisch domein, zeer
waarschijnlijk van de Pepiniden, van wie het in 8ste eeuw, als een vrome schenking overging naar de
abdij van Sint-Truiden (Stinissen 1998, 23). Van deze vroegmiddeleeuwse fase zijn tot nu toe geen
archeologische restanten teruggevonden.
De graven van Loon, die voogden waren over die Kempense abdijgoederen, palmden het domein en de
heerlijke rechten in de loop van de 13de eeuw in, zodat Peer een Loonse heerlijkheid werd. Een
oorkonde van 12 april 1259 laat veronderstellen dat Peer toen behoorde aan de graaf van Loon
(Stinissen 1998, 26). Op hun beurt gaven de graven van Loon Peer in leen aan de familie van der Marck
(14de-15de eeuw). Later was de heerlijkheid Peer achtereenvolgens in het bezit van de familie de
Brimeu (1473), een bastaardtak van het huis van Bourgondië (1500-1537), de families van GavereDiepenbeek (1537-1602), van Gavere-Fresin (1602-1692), van Gavere-Aiseau en Arberg-Valengin
10

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016: Historische stadskern van Peer, Inventaris Onroerend
Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140052 (geraadpleegd op 2 november 2016).
HAAST Rapporten – Peer, Agnetendal - projectcode 2016L294 - verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
Pagina 38

(1692-1795). In 1623 werd Peer tot graafschap verheven, toen P.E. van Gavere bij oorkonde van 24
maart door keizer Ferdinand II van Beieren tot graaf werd bevorderd.
Een jaar nadat het prinsbisdom Luik in het bezit kwam van het graafschap Loon, meer bepaald op 9
februari 1367, verkreeg Peer van zijn leenheerlijke grondheer Everaert van der Marck de stadstitel,
mede met vrijstelling van bepaalde belastingen. Peer verkreeg evenwel geen stedelijk vrijheidscharter
met stadsrechten of –privileges. Hoewel dus geen echte stad met Luiks recht, werd Peer toch sedert de
15de eeuw onder de Loonse steden vermeld en zetelde zijn vertegenwoordiger als zodanig in de
vergadering van de Luikse Staten.
De stad bezat een belangrijke regionale marktfunctie (Stinissen 1998, 102). In Peer bestond er al vóór
de 16de eeuw een wekelijkse markt op maandag, alsook vier, later vijf jaarmarkten. Vooral bekend was
de Sint-Andriesmarkt. De verhandelde goederen waren gewone verbruiksproducten zoals boter, eieren,
brood, graan, varkens, hoornvee, … . Uit verschillende historische documenten blijkt het belang van de
wol- en lakennijverheid in Peer. Daarnaast vervulde Peer ook een rol als dienstencentrum voor het
omliggende achterland. Er bestond een zekere diversiteit in beroepen die weinig of niet in
plattelandsgemeenten voorkwamen: advocaat, notaris, procureur, slotenmaker, … .
De historische stadskern was de Markt, de verzamel- en drenkplaats voor het vee tijdens de nacht en
bij dreigend gevaar. Tot ongeveer het midden 18de eeuw waren er op dit trechtervormige plein
drenkplaatsen en poelen gesitueerd. Daarna werden ze om hygiënische redenen gedicht en vervangen
door waterpompen. De centrale poel verdween in 1767. Vandaag de dag is het agrarisch verleden van
het marktplein nog goed zichtbaar door de diverse schuurpoorten en gerenoveerde stadsboerderijen.
Aan de noordzijde van de Markt staat het voormalige stadhuis. Het dateert van 1637 en is het oudst
bewaarde stadhuis van Limburg, opgetrokken onder het bewind van Albert van Gavere. Het staat
ongeveer op de plaats van het vroegere vleeshuis. Het gebouw vormt een cruciale historische schakel
tussen de driehoekige Markt, de Kerk- en de Nieuwstraat. In het ancien régime bevonden de lakenhal
en overdekte markt zich op de open begane grond, de vergaderruimte voor de stadsmagistratuur en de
schepenkamer met haar griffie waren op de bovenverdieping te vinden. De zolder werd verhuurd,
gewoonlijk in verschillende delen, voor allerlei doeleinden, doorgaans om producten zoals hop en mout
te drogen. Tussen de pijlers op de begane grond was een open gekasseide ruimte, waar de
jaargedingen plaats vonden en het volk zich voor diverse afkondigingen verzamelde, voor zover die niet
gebeurden in de kerk of op het kerkhof. In de kelders werden de gevangenen opgesloten. Voor het
stadhuis aan de zuidkant staat een replica (1994) van de oorspronkelijke schandpaal of kaecke, al in
1705 vermeld, als uiterlijk teken van de stedelijke vrijheid en als herinnering aan de middeleeuwse
jurisdictie of schepenbank (Gerits 1989).
Mogelijk kort na 1367 of alleszins in de tweede helft van de 14de eeuw werden de vesten, bestaande
uit een diepe vestingsgracht en een aarden wal, als bescherming en verdediging opgericht. De
Kempense nederzetting kreeg bijgevolg de uiterlijke kenmerken van een stad (Gerits 1989; Stinissen
1998, 42-43). De in 1438 ver gevorderde of misschien al voltooide vesten waren ca. 1700 m lang,
hadden een bijna rond tracé en omvatten een oppervlakte van ca. 19,6 ha. Waarschijnlijk was op de
stadswal een muur aangebracht. Naast de excentrisch gelegen Sint-Trudokerk lag de Kerkepoort, in de
richting Wijchmaal. De Oude Poort lag in de richting van Bree. De Nieuwpoort was van latere datum.
Mogelijk werd die derde poort gebouwd toen de burcht niet meer bewoond was en dus niet meer
volstond om de stad aan haar oostflank te beschermen. Als versterkte stad beschikte Peer over 2
schuttersgilden; de Sint-Sebastiaangilde (handboogschutters) en de Sint-Trudogilde (ook
handboogschutters). Het klooster Agnetendal werd gesticht ca. 1430 in het zuiden van de stad, binnen
de vesten. De kloosterzusters mochten een eigenkapel en kerkhof oprichten binnen de muren van het
klooster. Het klooster was omringd door tuinen, akkers en boomgaarden (Stinissen 1998, 50-53).
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar achtereenvolgens aanwezig waren en
deze ruimte aan hun noden hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een
complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naargelang de sociaaleconomische,
maatschappelijke en institutionele context. Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een
cumulatief karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel gepland, maar
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hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat op een burcht of abdij, een economische
infrastructuur of andere. Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of premiddeleeuwse aanwezigheid.
Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als bron voor het onderzoek
naar de historische gelaagdheid van een stad wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van
net voor de industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het kadaster is met
perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel element in
de plattegrond, die vaak een pre-stedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van herverdeling
blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang zichtbaar in het stedelijke landschap. De
historische stedelijke kernen zijn immense archeologische sites en behoren tot de meest uitgebreide en
complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie. Tegelijkertijd zijn deze sites door
permanente verstedelijking en stedelijke ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.

Uit bovenstaand citaat uit de motivering voor de afbakening van de stadskern van Peer als historische
stadskern blijkt ons inzien veel meer de archeologische waarde van deze kern – met inbegrip van het
projectgebied – eerder dan een opsomming en zoektocht naar allerlei vondsten in de omgeving zoals
voor landelijke projectgebieden gebeurd. Bovendien hebben stadscontexten soms een zeer specifieke
en plaatsgebonden stratigrafie afhankelijk van allerlei gebeurtenissen, die in een stad plaatsgevonden
kunnen hebben. We denken hierbij specifiek aan bijvoorbeeld branden, verwoestingen door
doortrekkende legers, verbouwingen door eigenaars, wijzgingen in bouwverplichtingen zoals het
verplicht gebruik van baksteen omwille van het brandgevaar etc. Bovendien is de situatie ook
ambachtgebonden; was het een herenhuis, een smid, een timmerman, een stadsboerderij? Al deze
elementen zorgen voor soms complexe, soms eenvoudige, maar zeer gedifferentieerde archeologische
contexten binnen de muren en in de kernen van historische steden en centra.
Specifiek voor dit projectgebied is het duidelijk dat er al in de 15de eeuw bij de stiching van het
Franciscanessenklooster gekozen werd om het klooster te bouwen op een open plek in en aan de rand
van de stad. Het domein werd – zoals blijkt uit de Ferrariskaart – volledig ommuurd. Of die muur –
zoals in Bree gebeurde met het Franciscanessenklooster Onze-Lieve-Vrouw-ter-Riviere – ook in de 17de
eeuw pas opgetrokken werd ten einde de franciscaanse regel beter te kunnen behouden 11 is niet
geweten. Binnen het kloosterdomein was het oostelijke derde bebouwd terwijl het westelijk deel in
gebruik was als (moes)tuin en boomgaard. Dit kan beschouwd worden, op spit- en plantsporen na, als
beschermend voor eventueel aanwezige archeologische sporen uit voorgaande perioden (prehistorie,
metaaltijden, Romeinse Tijd, vroege middeleeuwen). Maar, vanaf 1872 en vooral na WOII slaat een
vorm van bouwwoede toe waarbij, zo blijkt uit de superpositie van het kloosterplan op het
afbraakplan (afbeelding 39) en uit e bewaarde bouwplannen – zeker heel de oostelijke terreinhelft al
grondig verstoord werd.
De westelijke helft, ten westen van het kruisvormig gebouw, werd deels geëgaliseerd voor de bouw
van een sporthal, later weer afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Dit blijkt uit het abrupte
niveauverschil van het maaiveld, geaccentueerd door een betonnen muur, tussen het kruisvormige
gebouw en de sportahl van de jongensschool. Bovendien werd de microtopografie over heel het
terrein vernietigd door de aanleg van speelplaatsen en andere open ruimten die voornamelijk
geasfalteerd zijn. De opbouw van die verhardingen bestaat uit een onderlaag van bouwpuin, daarop
gestabilseerd zan afgedekt door asfalt. Men mag derhalve aannemen dat het terrein over de volledige
oppervlakte verstoord kan zijn.

11

CORSTJENS, J., 1984, De Franciscanessen van het klooster van O.-L.-Vrouw-Ter-Riviere te Bree 1464 – 1797, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling KULeuven, Leuven, p. 37.
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6. Beschrijving van het potentieel op kennisvermeerdering
6.1. Aard van de potentiële kennis: archeologische verwachting
Het heeft er alle schijn van dat het bodemarchief ernstig geroerd is in het verleden. Er is de
aanwijzing uit de beschrijving uit de inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed dat in het
begin van de 19de eeuw grote delen van de gebouwen werden afgebroken: Kapel en andere
gebouwen kwamen (na de confiscatie van de gebouwen in 1797) in het bezit van een Fransman,
die ze bijna volledig liet afbreken. Na diens vertrek, ging de eigendom van de nog resterende
delen over naar de regering, van wie de gemeente Peer ze kocht op 28 november 1821 en circa
1827 restaureerde om ze te laten dienen tot pastorie en kapelanie.
Het klooster werd in de 15de eeuw gesticht. De oprichting van de eerste gebouwen gebeurde
hoogst waarschijnlijk op een grote open ruimte binnen de historische kern van de stad Peer. Er zijn
geen aanwijzingen te vinden over het afbreken van gebouwen om ruimte te creëren voor de bouw
van een klooster, noch voor het aanleggen van een kloostertuin. De eerlijkheid gebied om te
vermelden dat er geen bronnen zijn die – zoals het memorieboek van het klooster van O.-L.-V.-ter
Riviere in Bree - bijna van dag tot dag beschrijving geven van de vordering van de bouw van het
klooster.
Dat het klooster gebouwd werd op een open plek is wel af te leiden uit de prent van Robert Péril
uit ca. 1510, getekend ongeveer 70 jaar na de stichting van het klooster. Alhoewel moeilijk
interpreteerbaar is centraal met de hoge toren de kerk ingetekend samen met de pastorij en de
kerkhofmuur. Van het klooster van de Franciscanessen, links op de tekening binnen de
stadsmuren, is enkel de kerk getekend. Achter de kerk richting de stadspoort ligt een grote open
ruimte.

Afbeelding 53: de prent van Robert Péril uit ca. 1510 (overgenomen uit: HERMANS, E., s.d., Limburg,
gedrukte iconografie vóór 1900, uitgeverij Antiquariaat H. Van Veldeke, Hasselt.p.92. de
kloosterkerk is rood omkaderd.)
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Ook de prent van Remacle Leloup, getekend rond 1735 en gepubliceerd in 1744, toont achter de
kloostergebouwen een uitgestrekte tuin, parallel aan de stadsgracht en opgedeeld in meerdere
percelen met vlak achter de kloostergebouwen, ten westen ervan, een boomgaard. Het
kloosterdomein is volledig ommuurd en rondom, buiten de kloostermuur loopt een pad parallel
aan de stadsgracht.

Afbeelding 54: prent van Remacle Leloup met zicht op het Franciscanessenklooster (overgenomen
uit: HERMANS, E., s.d., Limburg, gedrukte iconografie vóór 1900, uitgeverij Antiquariaat H. Van
Veldeke, Hasselt.p.93. de kloostergebouwen en kloostertuin zijn rood omkaderd.)
Vanaf 1872, wanneer de Zusters van Maria van Leuven het kloosterdomein in eigendom krijgen,
raakt eerst geleidelijk en na WOII in snel tempo het domein bebouwd met schoolgebouwen.
Op de plaats van de oude kloostergebouwen en met name onder meer de plaats waar de
kloosterkerk stond, zijn in de 20ste eeuw zeer ingrijpende bouwwerken uitgevoerd inclusief
kelderruimtes waardoor het bodemarchief verdwenen is. Niet alleen het bouwen van
schoolgebouwen, ook het aanleggen van nutsleidingen (elektriciteit, water, riolering) en
verhardingen voor speelplaatsen en parkeergelegenheden hebben een mogelijk ernstige impact
gehad op het oorspronkelijk microreliëf, de topografie van het terrein en het bodemarchief, indien
het al aanwezig was.
Om het verschil tussen de inname van het projectgebied in de 18de eeuw en nu nog duidelijker te
maken hebben we het gebied zoals afgebeeld op de prent van Remacle leloup (afbeelding 54)
tegenover een screenshot geplaatst genomen van Google Earth, opnamedatum 25-09-2016.
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Afbeelding 55: confrontatie van de ets van Remacle Leloup uit 1744 met de huidige situatie op het
terrein.
Het tracé van de stadsgracht valt samen met de huidige straat Zuidervest. Binnen het
projectgebied – cfrt ook de historische kaarten – liggen het tracé van het voetpad, sentier n° 165,
en waarschijnlijk een deel van de oeverwal van de gracht. De gebouwen van het 15 de-eeuwse
klooster, en de uitbreidingen daarvan, concentreren zich aan de oostzijde van het projectgebied
terwijl de westzijde, ongeveer 2/3de van het terrein, ingenomen werd door tuinen en
boomgaarden.

De kloostertuin en de plaats waar de kloostergebouwen stonden hadden waardevol archeologisch
potentieel ook om vergelijkingen te kunnen maken met bijvoorbeeld het archeologisch onderzoek
naar het contemporaine franciscanessenklooster van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Riviere in Bree12. Maar
de intensieve bouwwerken op het terrein in het kader van de ontwikkeling van het Agnetendal als
scholencomplex en zelfs de waardebepaling door architectenbureau Vermeer over het
kloosterrestant uit 1698 maken duidelijk dat het terrein verstoord is, tenminste toch grote delen.
Van de kloosterkerk bijvoorbeeld is meer dan waarschijnlijk alles verdwenen, inclusief mogelijke
begravingen die in het kerkgebouw plaatsvonden.
Anderzijds was de kloostertuin een open plek in de stad die vermoedelijk rond 1650 naar analogie
met het franciscanessen klooster in Bree, ommuurd werd. Die open plek bleef bewaard tot na
12

Cfrt onder meer: Van de KONIJNENBURG R.,Opgravingen in het klooster O.-L.-V.-ter-Riviere in Bree, Het Ezendröpke –

Tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige kring Groot-Bree, 54, 2008, pp.33 – 36 - Van de KONIJNENBURG R.,
Opgravingen in het klooster O.-L.-V.-ter-Riviere in Bree, campagne 2008 - 2009, Het Ezendröpke – Tijdschrift van de
Geschied- en Heemkundige kring Groot-Bree, 56, 2009, pp. 28 – 39 - Van de KONIJNENBURG R., Een verborgen klooster
geborgen, Limburgs Erfgoed, 15, 1, 2010,p. 4 en Van de KONIJNENBURG R., Opgravingen in het klooster O.-L.-V.-ter-Riviere
in Bree, campagne 2008 - 2009, Het Ezendröpke – Tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige kring Groot-Bree, 57, 2010,
pp. 34 - 41
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WOII maar werd dan geleidelijk ingenomen door diverse schoolgebouwen, verhardingen en lichte
afgravingen/egalisaties zoals blijkt uit de foto’s van het terrein, afbeeldingen 11 en 12.
Dat niveauverschil is zelfs meetbaar op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal
terreinmodel 1 m waar per pixel het TAW-niveau geraadpleegd kan worden, aangeduid als pixelvalue. Het niveau aan de westzijde van de betonnen scheidingswand ligt op +64,55 m TAW, aan de
oostzijde ligt het niveau van de asfaltverharding op +62,23 m TAW; een niveauverschil van 68 cm.

Afbeelding 56: Het DHM Vlaanderen II geprojecteerd op het GRB met weergave van het TAW
niveau.
Naar stratigrafische opbouw op het terrein zullen in het westelijk gedeelte misschien nog sporen te
vinden zijn van de ontwikkeling van het klooster, eventueel met bijhorende beer- en waterputten.
Maar precies daar heeft ook de meeste bouwactiviteit plaats gevonden doorheen de 20ste eeuw.
Op het gedeelte waar tuinen en boomgaarden aangelegd waren is de stratigrafische
bodemopbouw mogelijk – zoals in het klooster van O.-L.-V.-ter Riviere in Bree – beperkt tot een
begraven Ap-horizont waarop puin van de afbraak van de kloostergebouwen lag uitgestrooid en
waarop later opnieuw een laag teelaarde ontstond. Het klooster werd immers gebouwd op een
open plek binnen de stadsmuren waardoor het weinig waarschijnlijk is gebouwensporen aan te
treffen uit voorafgaande fasen al kan dit niet helemaal uitgesloten worden.
Nadeel is dat een gedeelte van het westelijke terreindeel geëgaliseerd is, ook daar
schoolgebouwen werden gebouwd en afgebroken en opnieuw gebouwd en ongeveer het volledige
terrein buiten de gebouwen verhard werd let asfalt en beton.
De archeologische verwachting en potentieel op kennisvermeerdering is moet ons inzien daarmee
laag ingeschat worden.
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6.2. Te beantwoorden onderzoeksvragen om het aanwezige potentieel te exploiteren

-

Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Er zijn over de site – het projectgebied – géén archeologische gegevens bekend. Uit de historische
kaarten en gegevens is af te leiden dat het gebied vanaf het midden van de 15de eeuw een
kloosterdomein was van de franciscanessen. Het domein werd in 1796 geconfisqueerd door de Fransen
en de zusters werden verjaagd. Vanaf 1872 – eerst geleidelijk en na WO2 in spoedtempo – ontwikkeld
zich op het terrein een scholencomplex waar redelijk intensief gebouwd, verbouwd en gesloopt wordt
in functie van de uitbouw van het Agnetendal als school.

-

Zijn er indicaties dat er bodemverstoringen geweest zijn die het bodemarchief kunnen vernietigd of
omwoeld hebben.
Er zijn ernstige indicaties die wijzen op vernietiging of verstoring van het bodemarchief. Dit blijkt uit
bewaarde bouwplannen van schoolgebouwen, vaststellingen van reliëfverschillen op het terrein,
ingrepen voor nutsleidingen zoals riolering, aanbrengen van verhardingen, en een opeenvolging van
sloop- en bouwwerken in het verleden.

-

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Er zijn geen landschappelijke factoren die invloed kunnen gehad hebben op de gaafheid van het
bodemarchief.

-

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken – in eerste instantie slopen van alle bestaande gebouwen met uitzondering van
het kloosterrestant uit 1698, en uitbraak van alle funderingen, kelders en verhardingen - zullen volledig
vernietigend zijn voor het bodemarchief zullen een vernietigend effect hebben op eventueel aanwezig
bodemarchief aangezien ook alle funderingslagen onder de verhardingen verwijderd zullen worden..

-

Indien er voldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat het terrein weinig of niet verstoord is, welke
maatregelen dienen te worden genomen om het terrein verder landschappelijk en archeologisch te
waarderen?
Via het Programma van Maatregelen wordt voorgesteld om op het terrein in eerste instantie, de
sloopwerken vanaf het moment dat men op maaiveld niveau is archeologisch te begeleiden en om
onmiddellijk aansluitend bij de sloopwerken een aantal profielputten te graven om de stratigrafische
opbouw en complexiteit van het terrein te onderzoeken. De resultaten van het stratigrafisch onderzoek
zijn bepalend voor het mogelijke archeologische vervolgtraject.

6.3. Waardering van het potentieel op kennisvermeerdering en motivering
De beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, veldkartering,
landschappelijk booronderzoek en geofysisch onderzoek zullen weinig of geen resultaten
opleveren.
Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieën in de bodem op maar aangezien er geen
structuren in harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden zal dit eerder moeilijk
interpreteerbare sporen opleveren die enkel geïnterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden
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door een ondersteunende ingreep in de bodem. Bovendien is deze methode duur en zullen de
resultaten niet opwegen tegen de kosten.
Veldkartering: gelet op de bebouwing en quasi volledige verharding van het terrein is deze
methode niet bruikbaar
Landschappelijk bodemonderzoek is wenselijk om na te gaan in hoeverre de oorspronkelijke
bodemopbouw bewaard gebleven is, hetzij eventueel geschonden. Gelet op de verhardingen en
gebouwen op het terrein gebeurt dit best door het aanleggen van een aantal profielputten
aangezien de funderingen/onderlagen van de verhardingen boren onmogelijk maken. Het
vervolgtraject is mede afhankelijk van de resultaten van dit booronderzoek.
Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek: gelet op de bebouwing en quasi
volledige verharding van het terrein is deze methode niet bruikbaar
Proefsleuven: afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk proefputtenonderzoek kan
een vervolgtraject geadviseerd worden om het terrein verder te onderzoeken doormiddel van
proefsleuven van 2 m breed. De richting en inplanting van deze proefsleuven is mede afhankelijk
van het landschappelijk bodemonderzoek en kan nu niet vastgelegd worden, ook omwille van de
bebouwing op het terrein en de mogelijk ernstige verstoringen.

6.4. Kaart met afbakening van zones waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is
Heel het projectgebied kan wat betreft archeologisch erfgoed beschouwd worden als mogelijk
verstoorde zone (cfrt afbeelding 4).

6.5. Kaart met afbakening van zones waar (eventueel) archeologisch erfgoed verwacht wordt
Gelet op voorgaande kan geen kaart opgemaakt worden met aanduiding van zones waar erfgoed
nog verwacht mag worden.

7. Exploitatie van het potentieel op kennisvermeerdering
7.1. Beschrijving van de aanpak
Via het programma van maatregelen zal voorgesteld worden om de sloop van de gebouwen en het
uitbreken va alle aanwezige wegverhardingen archeologisch te begeleiden vanaf maaiveldniveau.
Aansluitend bij de sloopwerken en archeologische begeleiding/controle van het terrein dient een
landschappelijk proefputten onderzoek te worden uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn
bepalend voor het archeologisch vervolgtraject.
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8. Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
Het Agnetendal, het scholencomplex tussen de Kerkstraat en de Zuidervest in Peer, binnen de
afgebakende historische stadskern, staat volledig leeg. Projectontwikkelaar JC Building is aan het
onderzoeken hoe het projectgebied kan heringevuld worden. Daartoe dienen alle bestaande
gebouwen te worden gesloopt met uitzondering van een waardevol restant van het oorspronkelijke
franciscanessenklooster uit 1698.
Waar het klooster uit de 15de eeuw nog beschermend was voor het bodemarchief is door de
ontwikkeling van een scholencomplex vanaf 1872 en in het bijzonder na WO2 het terrein zeer ernstig
verstoord door een opeenvolging van bouwwerken, sloopwerken, verbouwingswerken, aanleggen
van verhardingen, nutsleidingen etc.
Die quasi continue bouwingrepen hebben ons inzien het bodemarchief – indien er een aanwezig was
– geroerd en vernietigd waardoor de kans op het nog aantreffen van waardevol archeologisch
erfgoed laag ingeschat mag worden.
Via het programma van maatregelen zal voorgesteld worden om de sloop van de gebouwen en het
uitbreken va alle aanwezige wegverhardingen archeologisch te begeleiden vanaf maaiveldniveau.
Aansluitend bij de sloopwerken en archeologische begeleiding/controle van het terrein dient een
landschappelijk proefputten onderzoek te worden uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn
bepalend voor het archeologisch vervolgtraject.

9. Samenvatting voor een breed publiek
Cfrt. Punt 8.
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11. Lijst van de afbeeldingen
COVERFOTO: Het terrein gesitueerd op de Ferrariskaart (bron: www.geopunt.be)
Afbeelding1: Bounding Box
Afbeelding 2: Kadastraal uittreksel 01/01/2016
Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied blauw ingevuld.
Afbeelding 4: Plan met aanduiding van de verstoorde zones (gearceerd/geruit gebied)
Afbeelding 5: afbraakplan zoals aangereikt door de projectontwikkelaar; alle te slopen gebouwen zijn in
rood aangeduid.
Afbeelding 6: kelderplan van het kruisvormige gebouw.
Afbeelding 7: foto, opname januari 2017 van de kelder en keldertoegangen onder het kruisvormige
gebouw.
Afbeelding 8: Kelderplannen van de gebouwen aan de Zuidervest met aanduiding van de situering van
de twee kelders
Afbeelding 9: uitbreiding bestaande kelder
Afbeelding 10: Zicht op de vensters van de kelders van de gebouwen aan de Zuidervest
Afbeelding 11-12: niveauverschil tussen het kruisvormig gebouw en de westelijk ervan gelegen
gebouwen met detail.
Afbeelding 13: detail uit het afbraakplan met een deel van de scheidingsmuur tussen de gebouwen (rode
lijn).
Afbeelding 14: situering en detail uit de funderingsplannen van de uitbreiding jongensschool.
Afbeelding 15: een brede riolering over de speelplaats aan de Zuidervest
Afbeelding 16: situering van de riolering over de speelplaats en aanduiding op de luchtfoto uit 2015
(geopunt.be)
Afbeelding 17: Bouwplan sanitair blok en situering binnen het projectgebied
Afbeelding 18: detail uit het plan: herstellingswerken gevels en dak dd. 17.09.1982. op “min 5 cm onder
het laagste koerpeil” werd een plint gemaakt om op gevelbreedte verder te werken.
Afbeelding 19: situering van het kloostergebouw binnen de site
Afbeelding 20: situering van de kelder, rood omkaderd.
Afbeelding 21: Kelder met tongewelf
Afbeelding 22: Dichtgemetste deur en detail duimgeheng
Afbeelding 23: Kelder met steekboogvormig baksteengewelf en keldertrap
Afbeelding 24: Kelder met vlak plafond
Afbeelding 25: Kelderplan en situering gebouw uit 1972
Afbeelding 26: een reeks uitgebroken klinkers met op de achtergrond de betonnen scheidingswand
waarvan eerder als sprake (afbeeldingen 9-11).
Afbeelding 27: een garagepoort naar de kelderruimten onder het kruisvormig gebouw
Afbeelding 28: de noordelijke speelplaats wordt momenteel gebruikt als werfplaats voor opslag van
bouwmaterialen
Afbeelding 29: conceptuele invulling van het projectgebied na sloop van de bestaande constructies
Afbeelding 30: conceptueel kelderplan met de nadruk op ondergronds parkeren.
Afbeelding 31: Situering van het projectgebied op de Bodemkaart van België
Afbeelding 32: Bodemkartering volgens de WRB
Afbeelding 33: Hydrografische situering van het projectgebied
Afbeelding 34: Bodembedekkingskaart uit 2012 met situering van het plangebied
Afbeelding 35: bodemafdekkingskaart
Afbeelding 36: het groenperk aan de Kloosterstraat.
Afbeelding 37: Geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel 1 m
Afbeelding 38: Situering van het plangebied op de tertiairgeologische kaart (Formatie van MolKasterlee).
Afbeelding 39: Situering van het plangebied op de quartairgeologische kaart
Afbeelding 40, De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Graaf de Ferraris - 1772 - 1775), het
projectgebied is in blauw aangeduid.
Afbeelding 41: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen, het projectgebied is blauw omkaderd.
Afbeelding 42: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart (ca. 1846-1854), het projectgebied is blauw
omkaderd
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Afbeelding 43: de gebouwen zoals ingetekend op de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en de
Vandermaelenkaart. Rood = gebouwenbestand Ferrariskaart (1771 – 1776), Groen =
gebouwenbestand Atlas der Buurtwegen (1845), Magenta = gebouwenbestand
Vandermaelen (1854), Grijs: tot op heden bewaarde restant van het kloostercomplex.
Afbeelding 44: reconstructie van het kloostercomplex (groen ingekleurd), inclusief voetpad, wal en
gracht, op basis van de Ferrariskaart, geprojecteerd op het afbraakplan (afb. 5)
Afbeelding 45: kadastrale mutatieschets 1928
Afbeelding 46: kadastrale mutatieschets 1950
Afbeelding 47: luchtfoto uit 1961
Afbeelding 48: luchtfoto uit 1970
Afbeelding 49: luchtfoto 2000-2003
Afbeelding 50: luchtfoto 2015
Afbeelding 51: mutatieschets uit 1950, evolutie naar hedendaagse toestand
Afbeelding 52: fietsenstallingen aan de Kloosterstraat
Afbeelding 53: de prent van Robert Péril uit ca. 1510 (overgenomen uit: HERMANS, E., s.d., Limburg,
gedrukte iconografie vóór 1900, uitgeverij Antiquariaat H. Van Veldeke, Hasselt.p.92. de
kloosterkerk is rood omkaderd.)
Afbeelding 54: prent van Remacle Leloup met zicht op het Franciscanessenklooster (overgenomen uit:
HERMANS, E., s.d., Limburg, gedrukte iconografie vóór 1900, uitgeverij Antiquariaat H. Van
Veldeke, Hasselt.p.93. de kloostergebouwen en kloostertuin zijn rood omkaderd.)
Afbeelding 55: confrontatie van de ets van Remacle Leloup uit 1744 met de huidige situatie op het
terrein.
Afbeelding 56: Het DHM Vlaanderen II geprojecteerd op het GRB met weergave van het TAW niveau.
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12. Lijst van de plannen (bijlagen):

plannr Type
plan

onderwerp

Analoog/digitaal datum

1
2
3
4
5
6
7a
7b

PLAN
PLAN
KAART
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN

DIGITAAL
DIGITAAL
DIGITAAL
DIGITAAL
DIGITAAL
DIGITAAL

7c
7d
7e
7j
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
KAART
KAART
KAART
KAART
KAART
KAART
KAART
KAART
KAART
LUCHTFOTO
LUCHTFOTO
LUCHTFOTO
LUCHTFOTO
LUCHTFOTO
LUCHTFOTO
PLAN

26
27

PLAN
PLAN

Bounding Box
Kadasterplan
Topografische kaart
Afbraakplan
Nieuwbouwplan - concept
Kelderplan - concept
Kelder technische school
Kelder technische school
uitbreding
Kelder kleuterschool
Kelder kruisvormig gebouw
Plannen jongensschool
kloosteruitbreiding
Fundering kloosterpand
Bodemkaart van België
Bodemkaart WRB
Hydrografische kaart
Bodembedekkingsbestand
Digitaal Hoogtemodel
Tertiairgeologische kaart
Quartairgeologische kaart
Ferrariskaart
Atlas der Buurtwegen
Vandermaelenkaart
Opname 1971
Opname 2000-2003
Opname 2015
Opname 1961
Opname 1970
Projectie kloostercomplex op
afbraakplan
Verstoorde zone
Voortel inplanting
landschappelijke proefputten

2015-2016
2016
2009
2016
2016
2016

ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
DIGITAAL
DIGITAAL
DIGITAAL
DIGITAAL

ANALOOG
DIGITAAL

20..
2014
20..
2012
2016
20..
20..
1771-1775
1845
1854
1971
2000-2003
2015
1961
1970
2017

DIGITAAL
DIGITAAL

2017
2017

ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
ANALOOG
DIGITAAL
DIGITAAL
ANALOOG
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Bounding Box - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 01 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Kadasterplan - Bron: cadgis viewer - bijlagenr: 02 situering plangebied blauw ingevuld
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Topograﬁsche kaart - Bron: ngi topoviewer - bijlagenr: 03 situering plangebied blauw ingevuld
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Afbraakplan - Bron: JC Building, Peer - bijlagenr: 04 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Nieuwbouwplan - Bron: JC Building, Peer - bijlagenr: 05 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Nieuwbouw ondergronds parkeren - Bron: JC Building, Peer bijlagenr: 06 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

225950

226000
< 100 m

226050
>

202950

OB

202900

202850

OB
202800

202750
225700

225750

225800

225850

225900

225950

226000

226050

Zbft
Zcm(b)

HAASTbvba

Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Bodemkaart van België - Bron: geopunt.be bijlagenr: 09 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

< 100 m

>

202950

202900

202850

202800

202750
225700

225750

225800

225850

225900

225950

226000

226050

br.dy
pa

HAASTbvba

Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Bodemkaart WRB - Bron: geopunt.be bijlagenr: 10 - situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Projectcode 2016J179, Peer - Markt 7
Plan: Hydrograﬁsche situering - Bron: geopunt.be bijlagenr: 11 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Bodembedekkingskaart 2012 - Bron: JC Building, Peer bijlagenr: 12 - situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Digitaal Hoogtemodel - Bron: geopunt.be bijlagenr: 13 - situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Tertiairgeologische kaart - Bron: geopunt.be - bijlagenr: 15 situering plangebied blauw ingevuld
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GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Quartairgeologische kaart - Bron: geopunt.be - bijlagenr: 16 situering plangebied blauw ingevuld
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Ferrariskaart - Bron: geopunt.be, Peer - bijlagenr: 17 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Atlas der Buurtwegen - Bron: geopunt.be, Peer bijlagenr: 18 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Vandermaelenkaart - Bron: geopunt.be, Peer bijlagenr: 19 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Luchtfoto 1971 - Bron: geopunt.be, Peer bijlagenr: 20 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

HAASTbvba

225950

226000
< 100 m

226050
>

202950

202900

202850

202800

202750
225700

225750

225800

225850

225900

Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Luchtfoto 2000-2003 - Bron: geopunt.be, Peer bijlagenr: 21 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Luchtfoto 2015 - Bron: geopunt.be, Peer bijlagenr: 22 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Luchtfoto 1961 - Bron: AGIV Archief - bijlagenr: 23 situering plangebied blauw omkaderd

HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

225950

226000
< 100 m

226050
>

202950

202900

202850

202800

202750
225700

225750

225800

225850

225900

Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Verstoorde zone - Bron: geopunt.be, Peer bijlagenr: 23 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Luchtfoto 1970 - Bron: AGIV Archief - bijlagenr: 24 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Afbraakplan - met projectie van het kloostercomplex zoals weergegeven op de Ferrariskaart
Bron: JC Building, Peer - situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 12/02/2017 Plan: Verstoorde zone - Bron: geopunt.be, Peer bijlagenr: 26 situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Peer, Agnetenklooster - Projectcode: 2016L294 - Datum aanmaak plan: 10/03/2017 Plan: Inplantingsvoorstel landschappelijke proﬁelputten
Bron: JC Building, Peer - situering plangebied blauw omkaderd
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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